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MOTOCIKLŲ  ŽIEMOS TREKO VARŽYBOS  

 „LIOLIAI - 2018“  

 

 

PAPILDOMI NUOSTATAI 

 

1. BENDRA INFORMACIJA.  

1.1. Sporto varžybos;  
1.2. Varžybos vykdomos vadovaujantis:  

1.2.3. Šiais papildomais nuostatais.  

2. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI: 

2.1. Vairavimo įgūdžių tobulinimas; 

2.2. Mėgėjiško motociklų sporto populiarinimas; 

2.3. Vaikų, jaunimo užimtumo prevencija; 

2.4. Stipriausių sportininkų išaiškinimas. 

3. ORGANIZATORIUS IR OFICIALŪS ASMENYS: 

3.1. Varžybas organizuoja ir praveda VšĮ "Kelmės ASK Motorsport"; 

3.2. Varžyboms teisėjauja Kelmės automobilių sporto klubo teisėjai; 

3.3. Varžybų vadovas Tomas Savickas; 

3.4. Trasos saugumo viršininkas Darius Šileikis; 

3.5. Vyr. Sekretorius Reneta Breivienė; 

3.6. Tech. komisijos pirmininkas Gintaras Breivė; 

4. REGISTRACIJA, STARTINIS MOKESTIS, PROGRAMA: 

4.1. Dalyvių išankstinė registracija  
4.1.1. Išankstinis startinis mokestis turi pasiekti gavėjo sąskaitą iki 2018.02.23  15:00 val. - 30.00 eur. 

4.1.2. Išankstinė registracija su išankstiniu startiniu mokesčiu iki 2018.02.23  18:00 val. el.p. 

info@kelmesask.lt, išankstinė registracija be išankstinio startinio mokesčio apmokėjimo 

neregistruojama ( paraiška siunčiama su apmokėjimą patvirtinančiu dokumentu) .  

4.1.3. Duomenys išankstiniam startiniam mokesčiui sumokėti: Gavėjas: VšĮ "Kelmės ASK 

Motorsport"įm.k.  302645515, a/s LT657180200003700916, paskirtyje nurodant dalyvio vardą ir 

pavardę, klasę/klases  

4.2. Startinis mokestis: 

4.2.1. Išankstinis startinis mokestis - 30.00 eur.; 

4.2.2. Startinis mokestis varžybų dieną - 35.00 eur.; 

4.3. Registracija: 

4.3.1. Išankstinė iki 2018.02.23  15:00 val. el.p. info@kelmesask.lt, galioja tik su įmokėtu išankstiniu startiniu 

mokesčiu. 

4.3.2. Užsiregistravę išankstinėje registracijoje ir sumokėję išankstinį startinį mokestį dalyviai privalo varžybų 

dieną parašu patvirtinti registraciją ir pasiimti starto numerį motociklui.. 

4.3.3. Vienoje klasėje dalyvių skaičius negali viršyti 24 dalyvių, varžybų vadovo sprendimu, maksimalus 

dalyvių skaičius gali būti didinamas.  

4.3.4. Užsipildžius klasei maksimaliu dalyvių skaičiumi, išankstinė registracija stabdoma, paskelbiant 

informaciją 10 p nurodytuose informacijos skelbimo šaltiniuose, šios klasės registracija varžybų dieną 

nebus vykdoma (išskyrus dalyviams užsiregistravusiems išankstinėje registracijoje). 

4.3.5. Preliminarus važiavimų laikų grafikas - Priedas Nr. 1, nurodantis registracijos, starto laikų, klasių 

važiavimo eiliškumą, atitinkamai klasei.  

4.3.6. Registracija varžybų dieną 2018.02.24 d. 07:30 - 17:00 val. (preliminarus) likus 10 min iki paskutinės 

klasės starto, ant Gailių vandens telkinio, automobilyje prie informacinio stendo, vykdoma registracija 

klasėse, kuriose nesusidarė maksimalus dalyvių skaičius išankstinio registravimo metu ir registravimo 

momentu dar neįvykusių važiavimų klasėms;  
Koordinates,  

436519, 6153415 (LKS) 

55.511606, 22.994979 (WGS) 

vandens telkinys ( Paberžių km., Liolių sen., Kelmės raj.) 

4.4. Dalyvių registracijos metu privaloma pateikti šiuos dokumentus:  

4.4.1. esant jaunesniam, kaip 18 m. amžiaus, privalomas vieno iš tėvų sutikimas;  

4.5. Susipažinimas su trasa 2018.02.24 d. ant Gailių vandens telkinio ledo 10 min. iki klasių važiavimo pradžios 

pagal  Priedą Nr. 1 Preliminarūs važiavimų laikų grafikas. Susipažinimui su trasa dalyviams bus leidžiama 

pravažiuoti 1 (vieną) ratą; 
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4.6. Varžybų dalyviams bus suteiktas vienkartinis nemokamas maitinimas. 

4.7. Varžybų atidarymas 2018.02.24 d. 08:55 val.; 

4.8. Varžybų pradžia 2018.02.24 d. 09:00 val.; 

4.9. Orientacinė varžybų pabaiga 2018.02.24 19:00 val.. 

5. DALYVIAI IR JŲ MOTOCIKLAI: 

5.1. Dalyvauti varžybose gali visi vairuotojai. Asmenims neturintiems 18 metų varžybų dieną privalomas 

raštiškas tėvų sutikimas dalyvauti varžybose. 

5.2. Bendras maksimalus dalyvių skaičius motociklų klasėse – 72, varžybų vadovo sprendimu varžybų 

dieną, maksimalus dalyvių skaičius gali būti didinamas; 

5.3. Nesusidarius klasėje 5 dalyviams, įskaita nebus vedama. 

5.4. Dalyviai skirstomi į šias klases:   

5.4.1.1. Keturračiai motociklai (2x4 padangos be dyglių ); 

5.4.1.2. Keturračiai motociklai (2x4 padangos su dygliais ); 

5.4.1.3. Keturračiai motociklai (4x4 padangos be dyglių ); 

5.5. Dalyvių registracijos metu privaloma pateikti šiuos dokumentus:  

5.5.1. esant jaunesniam, kaip 18 m. amžiaus, privalomas vieno iš tėvų sutikimas;  

5.6. Leidžiama startuoti techniškai tvarkingais keturračiais motociklais, atitinkančiais nacionalinius saugumo 

reikalavimus; 

5.7. Keturračiai motociklai bus tikrinami registracijos metu; 

5.8. Privalomas šalmas; 

6. KOMANDINĖ ĮSKAITA: 

6.1. Komandinė įskaita nevedama; 

7. VARŽYBŲ SĄLYGOS: 

7.1. Starto numerius nustato organizatorius; 

7.2. Starto eiliškumas nustatomas organizatoriaus; 

7.3. Startas ir finišas: 

7.3.1. Startas – „STOP“ linija, finišas – „IŠ EIGOS“ ( nustatant kiekvieno dalyvio užimtą vietą); 

7.3.2. 1-ą kartą įvykus falšstartui – kartojamas startas; 

7.3.3. 2 –ą kartą įvykus falšstartui – neįskaitomas to važiavimo rezultatas; 

7.3.4. finišas  motociklui, keturračiui kirtus finišo liniją; 

7.4. Viename važiavime dalyviai turi įveikti: 

7.4.1. Ratų skaičius bus nustatomas varžybų dieną; 

7.5. Trasa: 

7.5.1. trasos ilgis ~ 1 km.; 

7.5.2. trasos plotis ~ 12-15 m. 

7.5.3. trasos schema skelbiama varžybų dieną.   

7.6. Dalyvių skaičius starte: 

7.6.1. dalyviai startuos vienu metu arba pogrupiais ( priklausomai nuo dalyvių skaičiaus klasėje), pagal 

klases; 

8. REZULTATŲ NUSTATYMAS: 

8.1. Žiemos treko varžybos „Lioliai 2018“  rezultatų suvedimas: 

8.1.1. Dalyviai patenkantys į finalinį važiavimą: po 2-jų kvalifikacinių važiavimų po 3 geriausius ir po 

paguodos 2 geriausius į finalą. Finale 8 dalyviai pagal užimtas vietas. 

9. APDOVANOJIMAS: 

9.1. Motociklų žiemos treko varžybos „Lioliai 2018“ klasių nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami 

taurėmis, diplomais ir rėmėjų prizais ( jei tokie bus įsteigti); 

10. PAPILDOMA INFORMACIJA: 

10.1. Smulkesnė informacija telefonu: +370 686 36522. 

10.2.  www.kelmesask.lt 
10.3. www.xtra.lt ( pagrindinis diskusijų puslapis, kitos autosporto šakos); 
10.4. FB Kelmės ASK;  
 

Nuostatus parengė VšĮ "Kelmės ASK Motorsport"  Tomas Savickas  


